
 

UCHWAŁA  NR XXIX/228/2021 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia 6 maja 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

 

 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.                                   

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 55 ust 5, pkt 2 lit. c Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi                                                

(Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 7348 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Petycję z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącą poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego uznaje  się  za niezasługującą na uwzględnienie, 

z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

Marcin Osowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r. poz. 9190, z 2018 r. poz. 11256 i 12697. 



 
 Zał. do uchwały XXIX/228/2021 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 6 maja 2021 r. 

 

Uzasadnienie  

 

Do Rady Miasta i Gminy drogą elektroniczną dnia 4 marca 2021 r. wpłynęła petycja                    

Pani Teresy Garland Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, działającej w imieniu Komitetu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie 

przyjęcia uchwały wyrażającej poparcie dla Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  

Zgodnie z art. 9. ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r., (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 

petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorzadu terytorialnego jest rozpatrywana przez 

ten organ. W związku z powyższym, zgodnie z kompetencjami, w/w petycja została skierowana                                

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, celem dokonania analizy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r. dokonała 

analizy przedmiotowej petycji. Komisja po rozpatrzeniu petycji z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącej 

poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego, w związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach uznała,                       

że żaden przepis prawa nie przypisał Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi uprawnień w zakresie 

opiniowania umocowania warunkowo i chwilowo jako organ sterujący państwem polskim i jako 

organ reprezentujący Naród Polski na zewnątrz tj. w kontaktach z zagranicą, Tymczasową Radę 

Stanu narodu polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu i 

Prezydenta, w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do chwilowego objęcia zarządzaniem 

najważniejszym resortów państwowych, do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i 

wyłonienia rządu demokratycznego z Prezydentem na czele. Wobec powyższego Komisja uznała, że 

przedmiot petycji nie mieści się w kategorii zadań własnych gminy. 

Mając na względzie stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi uznała przedmiotową petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

W związku z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Rada Miasta i Gminy 

Białobrzegi zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do zawiadomienia 

podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


